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Tulevaisuuden sotekeskus -hanke
Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat pitkän tähtäimen tavoitteet:
Väestön hyvinvointivajeet tunnistetaan aiempaa varhemmin
Ennaltaehkäisevä tuki on väestön saatavilla paremmin
Tavoitteen saavuttamiseksi yhtenä menetelmänä Ennaltaehkäisy ja ennakointi -työpaketissa:
Alkoholin puheeksiotto, Audit-C:n ja lyhytneuvonnan systemaattinen käyttö sote-palveluissa

Katja
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Mitä ollaan tekemässä?
• Luodaan toimintamalli Alkoholin riskikäytön puheeksiottoon
• Tavoitteena on, että sote-ammattilaiset täytättävät asiakkaalla Audit-C kyselyn ja tekevät
tarvittaessa lyhytneuvonnan ja jatko-ohjauksen
• Pyrkimyksenä on, että alkoholin puheeksiottoa tehdään systemaattisesti kaikille täysi-ikäisille
asiakkaille niin sosiaali-kuin terveyspalveluissa
• Toimintamalli pohjautuu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän malliin
(https://www.phhyky.fi/fi/ammattilaisille/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen/ehkaisevapaihdetyo/)
Toimintamallin rakentaminen Pohjois-Savoon
• Työstetään Pohjois-Savon alueen sote-ammattilaisista koostetun verkostotyöryhmän
jäsenten kanssa toimintamallia kevään 2021 aikana
• Johtajien informointia työstön aikana
• Erillinen työpaja esimiehille kesäkuussa 2021 (lähiesimiehet, sote-johto)
• Pohjois-Savon asukkaiden informointi
• Sote-ammattilaisten puheeksioton koulutus (otapuheeksi.fi)
• Syksyllä 2021 toimintamallin kokeilua paikkakunnilla
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Tervetuloa verkostotyöryhmän työpajaan 16.3.2021 klo 12.0015.30!
Mielestämme alueellinen verkostotyöryhmä tarvitsee sopivan
nimen, joten laitetaanpa nyt pieni nimi-ideointi käyntiin .
Teimme nimi-ideoinnin Flinga-alustalla ja hyviä nimiehdotuksia
tuli paljon! Äänestyksessä voitti: SelväSavo.
Jatkossa käytämme siis nimeä SelväSavo-verkostotyöryhmä.

Katja Myllynen ja
20.10.2020

Niina Räsänen (2021)
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Ennakkotehtävät, niihin vastauksia
Selvitä oman kuntasi toimintamalli alkoholin riskikäytön hoidossa.
Onko tähän olemassa selkeä, kuvattu hoito/palvelupolku?
Mistä polku löytyy?
•
•
•
•
•
•
•

”On olemassa
sovittuja käytänteitä,
mutta ei kirjattua
hoitopolkua.”

Kunnissa vaihtelevasti palvelupolkuja kuvattuna.
Suurimmaksi osaksi ei selkeitä tai kuvattuja polkuja.
Tunnistettiin haaste, että työntekijöiden, jotka eivät tee pääasiallisesti päihdetyötä, voi olla haastavaa löytää
oman kunnan toimintamallia/palvelupolkua.
Osassa kunnista löytyy jonkinlainen palveluiden kuvaus sote-palveluiden sivuilta asukkaalle.
Ennaltaehkäisevää polkua ei löydy.
Nettisivuilla voi löytyä päihdepalveluiden ja kolmannen sektorin
”Terveyskeskuksessa on laadittu hoitopolku,
toimijoiden palveluihin linkit
mutta kuka sen näkee tai miten se on
Työyhteisöihin kohdistettuna on käytössä varhaisen puuttumisen
käyttökelpoinen, ei tietoa. Yleensä
malli ainakin joillain paikkakunnilla
yhteydenotoista otetaan koppi niin tkhoitajien/-lääkärien taholla ja myös voi
ottaa suoraan yhteyttä päihdehoitajaan
ja/tai mielenterveyspalveluihin.”
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Ennakkotehtävät, niihin vastauksia
Onko polku sähköisessä muodossa?
• Asiakkailla on eri kunnissa on vaihtelevasti käytettävissä sähköisiä yhteydenottomahdollisuuksia (esim. Klinik)
Keillä on oikeudet päästä katsomaan palvelupolkua?
• Polku ei ole aina helposti löydettävissä eikä välttämättä ole tietoa, ketkä ammattilaiset pääsevät sen näkemään.
Onko kunnassasi käytössä myös ennaltaehkäisevää alkoholin riskikäytön kartoitusta joissakin tilanteissa
systemaattisesti/sovitun ohjeen mukaan?
• On käytössä esim. terveysneuvonnassa, perusterveydenhuollon vastaanotolla,
neuvoloissa/koulu&opiskeluterveydenhuollossa. Systemaattista käyttöä ei pystytä seuraamaan, varmistamaan. Myös
kirjaamiskäytännöissä on vaihtelua organisaation sisällä (esim. Audit-C).
Ketkä ovat keskeiset henkilöt organisaatiossa viemään uusia käytänteitä toimintaan?
• Todettiin, että uusia käytänteitä voisivat viedä eteenpäin esim. verkostotyöryhmän jäsen, lähiesimies ja myös
mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä vastaava sairaanhoitaja.
Miten nämä henkilöt sidotaan prosessiin?
• ?
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Palvelupolku, runko: vaiheina ja toimintana asiakkaan ja työntekijän näkökulmasta
•

Työpajassa työstettiin alkoholin riskikäytön tunnistamisen palvelupolun alustavan rungon ympärille asioita, jotka tulee
työstettävässä toimintamallissa ottaa huomioon.
PUHEEKSIOTTO

LYHYTNEUVONTA

JATKO

Ei riskikäyttöä

Riskipisteet
eivät
ylity

Asiakas/potilas
saapuu
vastaanotolle

Tarve
jatkohoitoon

Asiakas täyttää
Audit-C testin

?
Riskipisteet
ylittyvät

Lyhytneuvonta

Ei tarvetta
jatkohoitoon

20.10.2020
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Työpajassa työstetty hahmotelma Alkoholin riskikäytön tunnistamisen palvelupolulla huomioitavista asioista
20.10.2020
Katja Myllynen ja

Niina Räsänen (2021)
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Tässä koostetta työpajassa käydystä keskustelusta Alkoholin riskikäytön tunnistamisen palvelupolulla huomioitavista asioista (liittyen
edellisen dian kuvaan):
PUHEEKSIOTTO
Jo ennen sote-palveluihin tuloa:
• Infoa olisi hyvä olla ihmisten arjen
lähellä
• Sähköiset tukimahdollisuudet, omahoito,
kaikki eivät tarvitse soten tukea
• Kolmannen sektorin palveluista
tiedottaminen, heidän palveluidensa
hyödyntäminen
• Madalletaan kynnystä ottaa päihteet
puheeksi tiedottamisella
• Toimintamallista tiedottaminen
yhdenmukaisesti Pohjois-Savossa
Puheeksiotto sote-ammattilaisen luona:
• Luottamuksellinen suhde tärkeä
• Luontevasti
• KAIKILLE, ei eritellä asiakkaita
• Kysyminen osa muuta terveisiin
elämäntapoihin liittyvää kysymistä:
miten ruokavalio, uni, muu vointi,
päihteet jne.
• Sote-ammattilaisella tärkeää olla
puheeksioton koulutus
• Lomakkeen täyttäminen jo ennen
vastaanotolle tuloa (tulevaisuudessa
20.10.2020
myös
sähköisesti)

LYHYTNEUVONTA
•
•
•
•

•
•

•

•

Motivointia!
Myös kättä pitempää materiaalia mukaan
annettavaksi (lehtinen, info); tämä toimii
myös sote-ammattilaisen tukena
Palveluohjaus: sote-ammattilaisella on
tieto palveluista, joihin voi ohjata
Kokemusasiantuntijan hyödyntäminen
tässä vaiheessa (esim. suurkuluttajan ja
päihderiippuvaisen eron tunnistaminen,
asiakkaan akuutin tilanteen
huomioiminen)
Konsultointimahdollisuus:
päihdehoitaja/työntekijä
Laboratoriokokeet? Käytänteet
vaihtelevia. Mikä on sopiva raja
labrakokeille, kuka voi laittaa lähetteen,
missä jatkoseuranta/tulkinta jne.
Tarvitseeko aina ohjata eteenpäin?
Voisiko joskus riittää kontrollikäynti tai
soitto vaikka parin kuukauden päähän
(”Voinko soittaa mitä sinulle kuuluu?”)?
Asia voi vaatia kypsyttelyä

JATKO
•
•
•
•

Asiakkaan kokonaistilanteen huomioiminen
Asiakkaan oma motivaatio toipumiseen,
tukeminen
Jatkohoitopalvelujen tuntemus
Kokemusasiantuntijan hyödyntäminen tässä
vaiheessa (mm. tuntee kolmannen sektorin
palvelut, voi madaltaa asiakkaan kynnystä
lähteä palveluihin)
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Avoimia kysymyksiä ja pohdittavaa jäi vielä esim. näistä osa-alueista (nämä vaativat vielä tarkemman selvittämisen/sopimisen):

PUHEEKSIOTTO
•

Kuinka usein alkoholinkäytöstä
asiakkaalta kysytään? Mikä on riittävä
väli? 12 kk? 6kk? (vertaa Käypä Hoito,
lyhytneuvonnan vaikutus 9-24 kk)

20.10.2020

LYHYTNEUVONTA
•

Laboratoriokokeet: Pitäisikö määrittää
maakunnallisesti minimi, johon kaikki
kunnat voivat pyrkiä?

JATKO
•

Jokaisessa kunnassa tulisi olla tiedossa
jatkohoitomahdollisuudet omassa
kunnassa (Huom! Palvelupolku tärkeää
olla rakennettuna); Tämä tieto avoimesti
kaikkien nähtävillä?
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Jatkosuunnitelma
• Jokaisen tehtävänä on viedä työpajan terveiset omiin kuntiin, lähiesimiehille,
työyksiköihin ja tiimeihin keskusteltavaksi. Parhaita ideoita, kritiikkiä,
kommentointeja kannattaa tuoda myös takaisin työryhmätyöskentelyyn tai suoraan
meille hankesuunnittelijoille. Vain yhdessä kehittämällä tästä voi syntyä malli, joka
oikeasti toimii !
• Toimitamme pajakoosteet kaikille verkostotyöryhmän jäsenille, näitä koosteita saa
jakaa omissa organisaatioissa eteenpäin. Pajakoosteet laitetaan
hankesuunnittelijoiden toimesta myös ylemmälle sote-johdolle.
• Kaikki tähän toimintamalliin liittyvät työstetyt materiaalit pyritään kasaamaan myös
www.posote20.fi –sivujen alle, josta ovat kaikkien nähtävissä ja luettavissa.

Katja
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Seuraava työpaja 12.4. klo 12.00-15.30
• Yhdessä työstäminen SelväSavo-verkostotyöryhmän kanssa jatkuu!
• Painopisteenä työpajassa kolmannen sektorin toiminnan yhdistäminen malliin ja
näkökulmat hoitopolussa, mukaan pyydetty mm. järjestötoimijoita ja
kokemusasiantuntijuutta.
o Tavoitteena on löytää Pohjois-Savon joka kolkkaan erilaisia keinoja tuen piiriin
ohjaamisessa, sähköisten palveluiden hyödyntämisessä, järjestöjen toiminnasta
yms.
• Hyviä käytäntöjä ja yhteistyömalleja kunnista toivotaan tuotavan esille työpajassa.
Selvitä ennen työpajaa, millaista sote-palveluiden ja kolmannen sektorin
yhteistyötä omassa kunnassasi on liittyen ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tai
päihdetyöhön ylipäätään. Hyödynnetäänkö kunnassanne myös sähköisiä palveluita
asiakkaan tueksi? Voit lähettää tiedot etukäteen hankesuunnittelijoille
sähköpostilla tai tuoda esiin työpajassa.
Katja
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Katja Myllynen
Niina Räsänen
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katja.myllynen@siilinjarvi.fi 044-740 2357
niina.rasanen@siilinjarvi.fi 044-740 2358
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